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Energietransitie in Lelystad


Volgorde der wijken

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 oktober is het uitvoeringsbesluit Volgorde der 
Wijken aangenomen met 30 stemmen voor en 7 tegen door de raadsleden van Mooi 
Lelystad, PVV en FvD. 

Daarmee ligt het vast, dat de woningen van onze wijk pas in 2050 van het aardgas af 
zullen moeten zijn en over zijn gestapt op een all-electric oplossing. 

Als werkgroep gaan we er van uit dat velen van ons daar niet op zullen wachten, omdat in 
de komende jaren de kosten van het gebruik van aardgas hoog zullen blijven en mogelijk 
steeds hoger zullen worden door een hogere energiebelasting.


Collectieve aanschaf


Isolatie 
Op dit moment loopt een actie door de gemeente voor een collectieve aanschaf voor 
isolatiemateriaal. Bij de aanvraag krijgen bewoners van onze wijk de volgende 
ontmoedigende waarschuwing te zien:


Let op: gezien het bouwjaar van de woning is het goed mogelijk dat uw woning al van enige 
isolatie is voorzien. Bespreek de opties met het isolatiebedrijf. Woningen met dit bouwjaar 
zijn tijdens de bouw al geïsoleerd. De vormen van na-isolatie die in deze actie worden 
aangeboden zijn geen goede oplossing voor dit type huizen. 

Daarmee blijkt dat na-isolatie niet wordt aangeboden.

Toch kan het ook voor onze woningen interessant zijn om met name de vloer nog wat 
extra te isoleren.


Zonnepanelen 
Vanaf maandag 24 oktober organiseert het Energieloket Lelystad een zonnepanelen actie. 
Inwoners uit Lelystad kunnen zich vanaf die datum inschrijven voor de actie om een op 
maat gemaakte offerte te ontvangen voor zonnepanelen. De actie begint met een online 
informatiebijeenkomst op maandagavond 24 oktober, van 19.30 tot 20.30 uur. Inschrijven 
voor de informatieavond kan via de website van het energieloket. De inschrijving voor de 
zonnepanelenactie start als de informatieavond is afgelopen.


Isolerend glas 
Begin volgend jaar zal de gemeente proberen een collectieve actie op te zetten voor HR++ 
glas of Triple-glas. De verwachting is niet, dat aanschaf via deze actie goedkoper zal zijn, 
dan bij de 4 tranches die wij tot nu toe in onze wijk hebben gehad.


Status Projectgroep 21-24 

Ook de laatste deelnemers van de project hebben in deze maand een advies-offerte gekregen van 
de firma Lok Installatietechniek uit Vollenhove. Gezien de uitstaande planning van het personeel 
kunnen installaties pas volgend jaar plaatsvinden, tenminste als het materiaal tegen die tijd 
beschikbaar is. 

Met name de geplande huizenbouw in Nederland blijkt voorrang te krijgen op lopende en nieuwe 
renovaties van woningen. En helaas hebben wij daar ook mee te maken. 

De situatie is nu, dat voldoende opgeleid personeel in Nederland voor handen is, maar dat de 
warmtepompen, met uitzondering van de bodem-water, niet meer op tijd geleverd kunnen worden 
en zij niet aan het werk kunnen met alle financiële gevolgen voor installatiebedrijven van dien. 
Kleine installatiebedrijven durven dan ook geen offertes meer uit te zetten door het ongewisse van 

https://regionaalenergieloket.nl/lelystad/indebuurt/projecten/zonnepanelenactie-lelystad-2022-q4


kosten en levering. Grotere bedrijven, zoals bv Lok Installatiebedrijf, nog wel, maar dan met veel 
(juridische) slagen om de arm.

En dat veroorzaakt de nodige onrust bij de deelnemers van het project. Waar zetten zij eigenlijk 
hun handtekening onder?

Begin november heeft de werkgroep een gesprek met het installatiebedrijf en we hopen op wat 
meer duidelijkheid.


Nationale Open huis dagen duurzame woningen  

Jaarlijks worden bewoners van duurzame woningen uitgenodigd om hun woning open te stellen 
voor geïnteresseerde bewoners in hun directe omgeving. Een soort open huis actie dus. 

Dit jaar vindt op zaterdag 29 oktober en zaterdag 5 november de 10e editie daarvan plaats.


Gezien het lopende project 21-24 zouden we het leuk vinden, als de huidige bewoners in onze 
wijk, die inmiddels hun woning verwarmen met een warmtepomp en daardoor aardgasvrij zijn, dit 
jaar daaraan mee zouden willen doen.

Zij kunnen zelf aangeven wanneer en hoeveel bezoekers.

Met name de huidige projectdeelnemers zijn geïnteresseerd hoe de installatie is verlopen en wat 
het effect van de warmtepomp is op hun jaarlijkse energierekening. Zijn de besparingen inderdaad 
zo hoog als aanvankelijk voorgerekend werd?


Bewoners van duurzame woningen in onze wijk kunnen zich aanmelden bij de werkgroep 
energietransitie. 

Dat geldt ook voor geïnteresseerde bewoners.
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